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ตีนโรงตีนศาลที่ดี : รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลย
ตามกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน
GOOD COURT LEGAL AID: USING WISDOM TO PROVIDE ASSISTANCE
TO THE ACCUSED AND DEFENDANT IN ISAN JUDICIAL PROCESS
เชวงศักดิ์ พลลาภ โฆษิต แพงสร้อย เทอดชัย พันธะไชย
Chawengsak Pollarp, Kosit Pangsoi, Therdchai Panthachai
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาความเป็นมาของตีนโรงตีนศาลใน
การช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยในกระบวนการยุติธรรมภาค
อีสาน เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดีในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและ
จาเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้
วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จานวน 93
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ
แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่ม แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความเป็นมาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยในกระบวนการ
ยุติธรรมอีสาน พบว่า “ตีนโรงตีนศาล” เป็นภาษาชาวบ้านที่ใช้เรียกบุคคลที่ประกอบอาชีพอยู่ใน
บริเวณศาล ด้วยวิธีการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยเขียนคาร้อง
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คาแถลง จัดเอกสารที่ใช้ประกอบคาร้อง ช่วยหาหลั กทรัพย์ และอื่นๆตามกระบวนการยุติธรรม
โดยมีค่าตอบแทนตามความพอใจของผู้ใช้บริการ อาชีพตีนโรงตีนศาลมีมายาวนานคู่กันกับศาล
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
2. สภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาล ในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลย
พบว่า คดีความในศาลจังหวัดแต่ละแห่ งเพิ่มมากขึ้ น การยื่ นคาร้ องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาและ
จาเลยชั่วคราว ส่วนใหญ่ขาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะคดียาเสพติดซึ่งมีความเสี่ยงสูง หาหลักทรัพย์
และคนค้าประกันยาก เคยมีผู้ต้องหาหลบหนีหลังจากประกันตัว ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การติดตาม แต่ตีนโรงตีนศาลยังกล้าเสี่ยง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลย
3. รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดีในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน พบว่า มี 3 รูปแบบ คือ 1) ตีนโรงตีนศาลเข้าไปแนะนาตัวเอง
กับผู้ต้องหาและจาเลย เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ 2) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เข้ามาพบ
ตีนโรงตีนศาล เนื่องจาก ต้องการความช่วยเหลือ 3) การแนะนาระบบเครือข่าย ประกอบด้วย
ตารวจ เจ้าหน้าที่ศาล และทนายความ ซึ่งบุคคลดังกล่าว ประกอบอาชีพอยู่คู่กันมายาวนาน
อาจกล่าวได้ว่า แยกกันไม่ออก ทางานร่วมกันแบบส่งต่อ หรือเรียกว่า “เครือข่าย”
คาสาคัญ : ตีนโรงตีนศาล, ผู้ต้องหา, จาเลย, รูปแบบการใช้ภูมิปัญญา, กระบวนการยุติธรรม

ABSTRACT
This research has 3 objectives which are; study the history of court legal
aid in providing assistance to the accused or defendant in Isan judicial process,
study the current situation and problem of court legal aid in providing assistance
to the accused or defendant in Isan judicial process and study the method of
wisdom utilization by a court legal aid in providing assistance to the accused or
defendant in Isan judicial process. The study utilized qualitative research. The
sample group was chosen by purposive sampling and consisting of 93
knowledgeable persons, practitioners and general information providers. The
tools used to collect data were participatory observation form, in depth
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interview and focus group discussion. The data was analyzed and presented as a
descriptive analysis research.
Findings were as follows:
1. For the history of court legal aid in providing assistance to the accused
or defendant in Isan judicial process, it was found that the “court legal aid” is
the name that people call a person who works in the court area to assist the
accused or defendant to fill a petition, write a statement, prepare supporting
documents for a petition, help find security for bail and etc. in accordance with
the judicial process and receives compensation in accordance to the satisfaction
of the people who use the service. This profession has long existed alongside
the court room from the past until present.
2. For the current situation and problem, it was found that the cases in
each provincial court have greatly increased and the petition for temporary
release mostly lacks security for the bail especially in drug case which is high risk
and is difficult to find security and guarantor. There were alleged offenders who
absconded after they were bailed. To track these people require both time and
expense but the court legal aid still would take a chance and providing
assistance to these alleged offenders and defendants.
3. For the method of wisdom utilization by a good court legal aid in
providing assistance to the accused or defendant in Isan judicial process, it was
found that there are 3 methods as follows: 1) the court legal aid approaches the
alleged offender or defendant and introduce himself to create confidence, 2)
the alleged offender or defendant approaches a court legal aid for assistance
and 3) introduction of network system consisting of police, court official and
lawyer who have long been working alongside each other, are inseparable and
work in subsequent or namely as a “network”.
Keywords: Court Legal Aid, Alleged Offender, Defendant, Method of Wisdom
Utilization, Judicial Process.
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1. บทนา
ตีนโรงตีนศาลเป็นภาษาที่ชาวอีสานในอดีต ใช้เรียกบุคคลที่ใช้วิธีการดารงชีวิตโดยใช้
สถานที่ในบริเวณศาลติดต่อกับผู้ที่มาดาเนินธุรกรรมกับศาล โดยช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ศาล ทนายความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยตามกระบวนการยุติธรรม
ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ในอดีตคดีความที่มาสู่ศาลมีไม่มากนัก อาทิ กรณี ที่มีการขัดแย้ง เช่น
กรณีแบ่งปันมรดก ลักทรัพย์ หย่าร้าง และปัญหาอื่นๆ จะแจ้งความที่ศาลผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้
ผู้ใหญ่บ้านมีหมายเรียกคู่กรณีมาตกลงกัน โดยมีผู้อาวุโสทั้งสองฝ่าย ตุลาการในหมู่บ้าน และ
บุคคลที่เคยบวชเรียนอ่านออกเขียนได้ มีความรู้เรื่องกฎหมายบ้างและเป็นที่ยอมรับของคนใน
หมู่บ้าน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมาช่วยไกล่เกลี่ย ประนีประนอมจนทั้งสองฝ่ายตกลงหรือยอม
ความกัน ซึ่งอาจจะมีการปรับไหมกันบ้างตามความเหมาะสมกรณียอมความกันไม่ได้จึงจะมีการ
ส่งต่อไปยังศาลฎีกาหรือศาลจังหวัดเพื่อดาเนินคดีต่อไป
ปัจจุบันการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอีสาน นับวันจะมีความคิดที่ขัดแย้งกันมากขึ้น
ด้วยเหตุว่าจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความคิดหลากหลายทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ส่งผล
ให้มีคดีความมาสู่ศาลมากขึ้น แต่ชาวบ้านทั่วไปยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหากมีคดีความมา
สู่ศาล ยังต้องขอความช่วยเหลือจากตีนโรงตีนศาล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ขั้นตอนการ
ยื่นคาร้องขอประกันให้ปล่อย และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนมาสู่ศาลโดย
ช่ ว ยประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ศ าล ช่ ว ยเขี ย นค าร้ อ ง ค าแถลง และยั ง ช่ ว ยหาหลั ก ทรั พ ย์
ช่วยประกันตัวผู้ต้องหา แนะนาทนายความ ตารวจ และช่วยบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บนพื้นฐานของ
กระบวนการยุติธรรม
ตีนโรงตีนศาลจากอดีตจนปัจจุบันที่ประกอบอาชีพอยู่ในบริเวณศาล ยังเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่มีความเดือดร้อนมาสู่ศาล ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็น
หลักประกันในการยื่นคาร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาและจาเลยชั่วคราว

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน
2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาล ในการช่วยเหลือผู้ต้องหา
และจาเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน
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3. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดี ในการช่วยเหลือผู้ต้องหา
และจาเลยในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ วิ ธีก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพด้ว ยวิธี ก ารเก็ บรวบรวมข้ อ มูล ใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบสั ง เกต
แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม พื้นที่ที่ทาการวิจัย 3 แห่ง ได้แก่ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดมหาสารคาม และศาลจังหวัด กาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 93 คน ประกอบด้วย
กลุ่มผู้รู้ จานวน 18 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ จานวน 51 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จานวน 21 คน
ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามลาดับความมุ่งหมายที่กาหนดไว้ และสรุปความมุ่งหมายด้วย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ความเป็ น มาของตี น โรงตี น ศาลในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต้ อ งหาและจ าเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน
“ตีนโรงตีนศาล”มีมานานจากอดีต เป็นอาชีพที่คอยช่วยเหลือ บุคคลทั่วไปที่ได้รับ
ความเดื อ ดร้ อ นมาสู่ ศ าลเพราะชาวอี ส านในชนบทส่ ว นใหญ่ อ่ า นหนัง สื อ ไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้
ขาดความรู้ด้านกฎหมายกลัวศาล หากมีคดีความมาสู่ศาล หรือชาวบ้านเรียกบุคคลนั้นว่า “ตีน
โรงตีนศาล”เพื่อช่วยในการติดต่อศาล เขียนคาร้อง นาแถลง ประกันให้ปล่อยผู้ต้องหาและจาเลย
ชั่วคราว หรื อให้ช่วยดาเนินการตามกระบวนการยุติธ รรมจนคดีความสิ้น สุด จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบอาชีพ ตีนโรงตีนศาล ประจาอยู่บริเวณศาลจังหวัดทุกแห่งในภาคอีสาน
เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลย
4.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน พบว่า การขอประกันผู้ต้องหาและจาเลยจะต้องดาเนินการตาม
ระเบียบที่ศาลกาหนดโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศาล เพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับการ
ยื่นคาร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาและจาเลยชั่วคราว ผู้มีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอประกัน ได้แก่ ผู้ต้องหา
จาเลย มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวเองได้ โดยยื่นหลักทรัพย์ประกันตนเองตามระเบียบที่ศาลกาหนด
และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจาเลย เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน
สามีภรรยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือน
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ญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ทางอื่นที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใช้ได้
เฉพาะในชั้นนั้น เมื่อชั้นของการดาเนินคดีเปลี่ยนไป การยื่นคาร้องขอให้ปล่อยชั่ วคราวต้องยื่น
ใหม่ (Natpakit Puekpong, 2016) : Interview
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ต้ อ งใช้ ยื่ น ขอประกั น ปั จ จุ บั น ศาลจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ศาลจั ง หวั ด
มหาสารคาม และศาลจังหวัด กาฬสินธุ์ อนุญาตให้ใช้เงินสดและหลักทรัพย์อื่น ได้แก่ที่ดินที่มี
โฉนดหรือหนังสือรับรองการทาโฉนด (น.ส.3 หรือ น.ส.3ก) พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน
เงินฝากธนาคาร โดยมีหนั งสือค้าประกัน หรือหนังสือรับรองธนาคาร และบุคคลผู้ มีตาแหน่ง
ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจพนักงาน
ของรั ฐ ประเภทอื่ น ๆ ลู ก จ้ า งของทางราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ผู้ บ ริ ห ารภาคการเมื อ งและ
นายความ
หลั ก ฐานที่ ใ ช้ ป ระกอบค าร้ อ งขอประกั น ได้ แ ก่ บั ต รประจ าตั ว ประชาชน บั ต ร
ประจ าตัว เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หรื อบั ต รประจ าตั ว เจ้า พนักงานรัฐ วิส าหกิจ ของผู้ ร้อ งขอประกั น
(อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ร้องขอประกันกรณีผู้ร้อ งขอประกันมี
คู่สมรสต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบสาคัญการสมรส บัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรส
หนังสือยินยอมของคู่สมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ในกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ ไม่
ตรงกัน ชื่อที่ปรากฏในเอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่า เป็นบุค คลคน
เดียวกัน และหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นชาวต่างประเทศต้องนา
หนังสือเดินทางมาแสดงด้วย (Chaiyuth Watcharanon, 2005)
หน้ า ที่ ของนายประกัน พบว่า เมื่อ นายประกั นได้ ยื่ น คาขอประกั น และพนั ก งาน
สอบสวนหรื อพนั ก งานอั ย การหรื อ ศาล มีค าสั่ ง อนุ ญ าตหรือ ปล่ อ ยผู้ ต้ องหาหรือ จ าเลยแล้ ว
นายประกันมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) ต้องนาผู้ต้องหามามอบให้แก่พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลตามนัด หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาตามนัดได้ ต้องติดต่อก่อนวันนัด
เพื่อขอเลื่อนพร้อมเหตุขัดข้อง 2) หากผิดสัญญานายประกันต้องรับผิดชอบชดใช้ตามจานวนที่
ระบุไว้ในสัญญาประกัน 3) หากผู้ประกันตายก่อนผิดสัญญาประกัน สัญญาประกันก็ระงับความ
รับผิดชอบตามสัญญาประกัน ไม่ตกทอดไปยังทายาท
ปัญหาการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลย พบว่า ตีนโรงตีนศาลมีจานวนน้อย ผู้ต้องหา
และจ าเลยที่ มี ค ดี ม าสู่ ศ าลมากขึ้ น ส่ ว นใหญ่ ข าดหลั ก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะคดี ย าเสพติ ด
หาหลักทรัพย์และคนค้าประกันยาก ประกอบกับเป็นคดีที่มีความเสี่ยงต่อการที่ผู้ต้องหาหลบหนี
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หลังประกัน ซึ่งตีนโรงตีนศาลต้องใช้ภูมิปัญญาหลายรูปแบบตามความเชื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
ปัญหาเกิดขึ้น หลังประกันตัวผู้ต้องหาและจาเลยชั่วคราว
4.3 รูปแบบของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยในกระบวนการ
ยุติธรรมภาคอีสาน ได้แก่ 1) การเข้าไปแนะนาตนเอง ให้ผู้ต้องหา จาเลยและญาติรู้ 2) ผู้ต้องหา
และจาเลย เข้าไปขอความช่วยเหลือ จากตีนโรงตีนศาล โดยไม่มีใครแนะนา 3) แบบเครือข่าย
ได้แก่ ตีนโรงตีนศาล ตารวจ ทนายความ เจ้าหน้าที่ศาล ซึ่งผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ต่างพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ทางานแบบส่งต่อ แนะนา หมุนเวียน เอื้อประโยชน์ต่อกัน

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ความเป็ น มาของตี น โรงตี น ศาล ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ต้ อ งหาและจ าเลย ใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน กล่าวคือ ในอดีตชาวอีสานที่อ่านออกเขียนได้มีน้อย ขาด
ความรู้ด้านกฎหมาย กลัวศาล หากมีคดีความมาสู่ศาล จะต้องมีคนนาพา โดยอาศัยผู้มีความรู้
เคยบวชเรียน พออ่านออกเขียนได้ เพื่อไปช่วยดาเนินการติดต่อ ราชการที่ศาล ช่วยเขียนคาร้อง
คาแถลง และอื่นๆ ตามกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม โดย
(Bronislaw Malinowski, ค.ศ.1884-1942) ได้เสนอแนวคิดหลักของทฤษฎี คือ “การทาหน้าที่
สนองความต้ องการ ต่อ ความจ าเป็ นของปั จ เจกบุ ค คล” ได้แ ก่ ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน ความ
ต้องการด้านสังคม ความต้องการสงบทางใจมีความรู้ด้านกฎหมาย ศาสนา ต้องการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ สอดคล้องกับ
(Jutharat Euaumnuay, 1998:68-69) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทิศทางการวางแผนกาลังคน เพื่อ
รองรับการอานวยความยุติธรรมในทศวรรษหน้า พบว่า ความต้องการด้านอานวยความยุติธรรม
ยังคงเพิ่มขึ้น ทั่วประเทศ โดยที่ อนาคต มีความต้องการในเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ น
ประการสาคัญที่สุด
5.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของตีนโรงตีนศาลในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยใน
กระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน ปัจจุบันพบว่า คดียาเสพติด เกิดขึ้นมาก ผู้ต้องหาและจาเลย
ประสบปัญหาการหาบุคคลและหลักทรัพย์ เพื่อนามาค้าประกันให้ปล่อยผู้ต้องหาและจาเลย
ชั่วคราวหายาก เพราะเป็นคดีที่มีความเสี่ยงสูง แต่ตีนโรงตีนศาลกล้าเสี่ยงให้ความช่วยเหลือด้าน
หลักทรัพย์ คิดค่าบริการราคาย่อมปกติเหมือนคดีทั่วไป เพื่อป้องกันผู้ต้องหาหลบหนี โดยใช้ภูมิ
ปัญญาด้านความเชื่อ สอดคล้องกับ ทฤษฎี สัมพันธ์สัญลักษณ์ โดย (William James, 1842-
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1910) ได้วิเคราะห์ว่า สัญลักษณ์ ทาให้บุคคลคิดคานึงเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือสิ่งของใดๆ แม้ว่า
คน หรื อสิ่ งของนั้น จะไม่อยู่ในขณะนั้ น ก็ตามและยัง สอดคล้ องกับ (Somchai Wannalu,
2008:387-388) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวอีสาน ในการระงับข้อพิพาท
คือ ผู้ อาวุโ ส ตุล าการหมู่ บ้ าน และตีน โรงตีน ศาล วิธี การระงั บข้อ พิพาท โดยการไกล่ เ กลี่ ย
ประนีประนอม การประกอบพิธีกรรมสาปแช่ง หรือการอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่
สืบต่อกันมายาวนาน
5.3 รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาของตีนโรงตีนศาลที่ดีในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลย
ในกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน ปัจจุบันนิยมใช้ 3 รูปแบบ คือ 1)ตีนโรงตีนศาลเข้าแนะนา
ตัวเองกับผู้ต้องหา จาเลยหรือญาติ เพื่อให้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร 2)ผู้ต้องหา จาเลยหรือญาติ เข้าไป
พบตี น โรงตีน ศาลเพราะเดื อดร้ อ นต้ องการความช่ ว ยเหลื อ 3)แบบเครือ ข่า ย ประกอบด้ว ย
เจ้าหน้าที่ ศาล ตารวจ ทนายความ และตีน โรงตีนศาล ซึ่งบุคคลดั งกล่าวทางานร่ว มกัน เอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้บนพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับ ทฤษฎีกฎหมาย
บ้านเมือง โดยสานักกฎหมายบ้านเมือง กล่าวคือ กฎหมายบ้านเมืองเป็นกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้น
โดยรั ฐ เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นบ้ า นเมื อ งเท่ า นั้ น มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นตั ว เอง ไม่ มี ก ฎหมายอื่ น ใด
เหนือกว่า สอดคล้องกับ (Orathai Kokpol, 2011. 96-97) ได้ศึกษาโครงการนาร่องเพื่อเตรียม
ความพร้อ มในการขยายบทบาทและภารกิจ งานยุ ติธ รรมสู่ ท้ องถิ่ น พบว่า มี 4 อย่ างคื อ
1) การป้องกันเฝ้าระวังการกระทาความผิด 2)ให้ความรู้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมาย
3) การจัดการความขัดแย้งและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท 4)การแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนา
พฤตินิสัยผู้กระทาผิด ทั้งนี้การดาเนินการต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ โดยทางานร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่ อ
ความต้องการของประชาชน
ตีนโรงตีนศาลที่ดี มีรูปแบบการใช้ ภูมิปัญญาในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลยตาม
กระบวนการยุ ติ ธ รรมภาคอี ส าน โดยการเข้ า ไปแนะน าตั ว เองกั บ ผู้ ต้ อ งหา และจ าเลย
เพื่อช่วยเหลือด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ยุติธรรม และให้บริการด้วยความบริสุทธิ์ใจ

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานหรือสถาบัน
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพตีนโรงตีนศาล เพราะเป็น
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อาชีพที่ช่วยเหลื อผู้ ต้องหาและจ าเลยที่ต้ องการประกัน ให้ป ล่อยชั่วคราว แต่ขาดหลักทรั พย์
หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมต้องการคาแนะนาเบื้องต้น และศาลจังหวัดควร
จัดการอบรมให้ความรู้ตีนโรงตีนศาลหรือนายประกันเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
การช่วยเหลือผู้ต้องหาและจาเลย เพื่อให้สอดคล้ องกับกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย และ
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทางานวิจัยครั้งต่อไป
ควรสนับสนุนให้ทาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทย
แต่ละภาค ที่นามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ความเหมือน และ
เพื่อส่ งเสริ มการน ามาใช้อย่ างถูกต้อ งตามกระบวนการยุ ติธ รรม และควรส่ งเสริมให้ ทาวิจั ย
สถานศึกษาที่มีการจั ดทาหลักสูตรความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้น บ้าน การไกล่ เกลี่ ย
ประนีประนอม และการพิจารณาคดีความในชุมชนเกี่ยวกั บครอบครัว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมของสังคมภาคอีสานและสังคมไทย

References
Angkool Somkanay. (1992). Problem State: Applying Folk Wisdom to Curriculum
Development in Elementary Schools under Primary Education Office,
Ubon Ratchathani. Bangkok: Chulalongkorn University.
Bunpeng Phusaenbai. Interview. (4 July 2016). At house no. 9, Village no. 2,
PhonThong Sub- District, Mueang District, Kalasin Province.
Chaiyuth Watcharanon.(2005). Code of Laws; Civil Procedure, Criminal
Procedure, Statute of Courts of Justice. Bangkok:Bandistakson
Publisher.
Jutharat Euaumnuay. (1998) Justice Process of Reconciliation: The Paradigm of
the Thai Judicial Process. Bangkok: Thammasat University.
Kamtorn Kamprasert. (1977). History of Laws.
Bangkok Metropolis:
Ramkhamhaeng University Printing House.
Natpakit Puekpong. Interview. (19 March 2016). At Court of Mahasarakham
Province, Mueang District. Mahasarakham.

210

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

Purachai Phiamsomboon. (1988). Basic Crime and Procedure of Justice. Bangkok:
Karnpimnakorn Limited Partnership.
Somkieat Paetkhun. (2005). Development of the Conciliation Model in the
Prosecutor’s Procedure. Khon Kaen: Khon Kaen University.
Songkoon Chantachon. (2010). Qualitative Research on Advanced Culture
(Practical section). Mahasarakham Province, Mahasarakham University
Press.
Songsiri Saprasert. (1999). Transferred Description of Knowledge of Folk
Wisdom. The Transference of Knowledge of Wisdom Holders. Bangkok :
Mahidol University.

